
De maatschappelijke winst en waarde van jouw culturele inzet in beeld
In samenwerking met

Introductiedag Social Profit Canvas
7 februari 2023



Economen vertellen je wat de kosten en baten zijn 
van jouw culturele inzet.
Toezichthouders en financiers vertellen aan welke 
eisen je moet voldoen.
Sociologen vertellen hoe belangrijk het is om deel te 
nemen aan culturele activiteiten.

De culturele organisaties moeten daarvoor wel de 
‘juiste’ resultaten halen en zich daarover 
verantwoorden. Maar geven die resultaten 
uiteindelijk wel een goed antwoord op de vraag of 
jouw culturele interventie van waarde voor de 
samenleving is? Welke impact cultuur heeft? En wie 
daar dan profijt van heeft? 

Maak de 
maatschappelijke winst 
en waarde van jouw 
interventie zichtbaar.



Wat is de impact van jouw interventie?



Door deel te nemen: 

• Leer je de ins en outs van het Social Profit Canvas 
kennen.

• Krijg je zicht op de impact van jouw organisatie

• Maak je een aanzet voor het in beeld brengen van 
de sociale winst en waarde die je creëert voor wie.

• Ontwikkel je een verhaal dat je kunt presenteren 
aan bezoekers, opdrachtgevers, financiers en 
andere betrokkenen over jouw waardevolle 
bijdrage aan de samenleving.

• Bouw je met een collega aan een rijker gevuld 
canvas en zorg je voor een betere borging in jouw 
organisatie.

• Krijg je tools en middelen om het Social Profit 
Canvas in te zetten in jouw eigen organisatie.

Doe mee aan de 

introductiedag Social Profit Canvas

voor culturele organisaties

7
februari 2023



“De inzichten uit het Social Profit Canvas konden rechtstreeks vertaald 
worden naar een sterke propositie voor het bedrijfsleven. Dat gaat ons 

voor de komende editie zeker meer middelen opleveren.” 

Erik de Jong – zakelijk leider



Voorbereiding: met een paar korte 
voorbereidingsopdrachten trappen we af. 

1 dag: intensief samen aan de slag

Online leer-werkplek: Verschillende onderdelen van 
het Social Profit Canvas kunnen op elk gewenst 
moment worden bekeken. En je werkt online aan je 
eigen canvas. 

Leren van elkaar: Iedereen bouwt op deze dag aan zijn 
eigen casus. De inzichten en resultaten worden 
gedeeld met elkaar voor een groter leereffect. 

Coaching en advies: WHISE experts geven je richting. 

Wat
gaan we doen?



Wat deelnemers zeggen:

Het steviger en met meer lef kunnen duiden en benoemen van de waarde en impact van 
onze organisatie richting belanghebbenden.

Het helpt je op een rij te zetten wat er altijd al was, maar wat je nog niet zag. 
(beetje Cruijffiaans)

Vernieuwde know-how, taalgebruik en oefening in denken, daarnaast ook het delen en 
toetsen van je bevindingen heeft veel opgeleverd

Wij hebben altijd veel tekst en dus woorden nodig om onszelf uit te leggen. 
Door dit traject hebben we dit beter kunnen ordenen wat ons gaat helpen. 



Social Profit Introductiedag 
Dinsdag 7 februari 2023 09.30 – 17.00

Locatie: ‘s-Hertogenbosch

Inzet vooraf
Voor de voorbereidingsopdracht ben je ongeveer 2 uur bezig. 

Hulpmiddelen
Je ontvangt per organisatie het boek ‘Social Profit Canvas, 
vertrekpunt voor sociale winst en waarde’, een Social Profit Canvas 
Poster om zelf op te werken, een inlog om online na de 
introductiedag zelf verder aan jouw canvas te werken.

Kosten
De kosten voor deze dag bedragen €1000,-. Dit is voor twee 
deelnemers per organisatie. Wil je een derde persoon uit jouw 
organisatie laten deelnemen? Dat kan voor € 175,- De bedragen zijn
exclusief 21% btw, inclusief koffie, thee en lunch en alle hiervoor 
beschreven hulpmiddelen. 

Meld je aan via info@whise.nl

Meedoen?

Alles op een rij



Meld je aan via info@whise.nl

Met vermelding van 7 februari 2023.

Wij nemen dan contact met je op.

WHISE,
creating social profit

mailto:info@whise.nl


Door deel te nemen: 

• Ga je de diepte in op onderdelen van het Social
Profit Canvas.

• Werk je de waarde-creatie van jouw interventie 
uit

• Leer, werk en reflecteer je samen met de andere 
deelnemers.

• Je presenteert jouw Social Profit Canvas aan 
meedenkende toehoorders zodat je optimaal 
verder kunt naar opdrachtgevers, financiers en 
andere betrokkenen over jouw waardevolle 
bijdrage aan de samenleving.

Praktisch

• Er zijn 4 bijeenkomsten van een halve dag.

• Deze vinden plaats van maart tot en met mei.

• Er nemen 5 tot maximaal 7 organisaties deel.

• Er is individuele coaching voor als je vragen hebt 
of even vastloopt.

• De bijdrage is € 1250,- per organisatie (max 2 
deelnemers per organisatie)

Het vervolg na de introductiedag

De social profit klas

voor verdieping en werken aan 
jouw eigen canvas
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